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Sant Vicenç reviu
els actes centrals
de la festa major
en format estàtic
u La Llegenda de Castellet, fil conductor del

correfoc, es transforma en un espectacle visual

REDACCIÓ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

n Sant Vicenç de Castellet viurà,

des d’aquest divendres i fins dilluns, la festa major d’estiu amb un
programa que recupera, després
del parèntesi de l’any passat, els
grans eixos de la celebració adaptats a les mesures de la covid. Així,
tornen alguns dels actes centrals
com la Llegenda de Castellet, fil
conductor del correfoc, o la trobada de gegants, però amb un format
estàtic i sense les habituals cercaviles.
La Festa Major de Sant Vicenç ha
adaptat els seus actes tradicionals
a l’actual situació de pandèmia. En
aquesta línia, el correfoc, en el marc
del qual s’interpreta la Llegenda de
Castellet, es transformarà en un espectacle pirotècnic estàtic i es po-

drà veure en un únic espai, la plaça
de l’Onze de Setembre. El mateix
format seguirà la Trobada de Gegants de diumenge al matí, que ha
canviat l’habitual cercavila pels carrers dels poble per dues ballades a
les places de l’Ajuntament i Clavé.
La festa major començarà divendres amb la lectura del pregó,
que anirà a càrrec del Club Bàsquet
Castellet, que aquest any commemora els 50 anys de trajectòria, i la
proclamació de la pubilla i l’hereu,
a la plaça de l’Ajuntament. Enguany
la festa reivindica l’esperit festiu
amb la cultura popular i propera
com a protagonista. En aquesta línia, destaca la Nit de Cultura a la
Fresca, amb artistes del territori i
sopar de Ceps i Manduca, dissabte
a la plaça Catalunya i la Nit d’Hava-

AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA

EDICTE de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, sobre l’aprovació inicial d’un pla de
millora urbana.
Es fa saber que l'Ajuntament Ple de Sant Pere Sallavinera, amb data 2 de juny de 2021 ha
pres el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica per a
extrusió de plàstic destinat a envasat alimentari en la parcel·la única de la U.A.2 del terme
municipal de Sant Pere Sallavinera presentat per l’empresa Envases Plásticos del Ter, S.A. i
redactat per Ingeser, Engineering, Architecture & Consulting.
Segon.- Iniciar el tràmit d’informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci al BOPB,
al DOGC, a l’ E-tauler, al tauler d’edictes municipal i publicar anunci a un dels diaris de més
divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació a
fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les
al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Tercer.- Conjuntament amb el Pla de Millora Urbana s’exposarà un document comprensiu
dels extrems següents:
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i
tramitacions que se suspenen.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en
què l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
Quart.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els
procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els
quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.sallavinera.cat)
Sisè.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació i edificació en els àmbits per als
quals les noves determinacions comportin modificacions de règim Urbanístic durant el termini
de 2 anys.
Matias Bosch Bacardit, Alcalde.
Sant Pere Sallavinera, 30 de juny de 2021.

La Festa Major de Sant Vicenç recupera la representació de la Llegenda de Castellet
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neres amb Els Pescadors de l’Escala, que tancarà la festa.
La música en directe també serà
un dels elements clau de la festa. El
cap de cartell serà el grup Xiula,
adreçat al públic infantil, que portarà al pati de l’Escola Sant Vicenç
el muntatge Big Chiken. El programa també manté el concert de Festa Major amb l’orquestra Swing Latino dissabte a la nit i les actuacions
del grup Ebri Knight, divendres a la

nit, i de Dalton Bang, també la nit
de dissabte. Dissabte hi haurà l’acte
de lliurament de la Medalla de Sant
Vicenç 2021, on l’Ajuntament retrà
homenatge als col·lectius de professionals sanitaris i assistencials
que han donat suport en la lluita
contra la pandèmia. Dilluns a la nit
el castell de focs es podrà seguir a
distància des de dos punts simultanis del municipi que permetran
contemplar-lo sense sortir de casa.

La CUP titlla de «continuista»
el govern comarcal i reclama
un sobiranisme d’esquerres

ERC Bages
celebra divendres
els 90 anys de la
formació en un
acte a Callús

El castell de focs de
dilluns a la nit es podrà
seguir a distància
des de dos punts
simultanis del municipi

u La formació retreu a ERC i
Junts no haver abordat en dos
anys eixos que considera bàsics
«en benefici dels drets socials»
REDACCIÓ. MANRESA

n A l’equador del mandat, la CUP
retreu al govern en coalició d’ERC
i JxC al Consell Comarcal del Bages de voler mantenir una opció
«continuista» en lloc d’apostar per
«un canvi sobiranista i cap a l’esquerra» que els cupaires reclamen
des del principi. És un dels motius
pels quals no han avalat el relleu a
la presidència aprovat dilluns per
ple, en què la fins ara presidenta,
la republicana Estefania Torrente,
renunciava al càrrec al·legant motius professionals, a favor de l’alcalde de Fonollosa i també d’ERC,
Eloi Hernàndez (vegeu Regió7
d’ahir). La CUP hi va votar en contra.
La formació considera que en
aquests dos anys no s’han abordat
com calia qüestions que consideren clau «en benefici dels drets socials», sinó que «s’ha continuat tre-

ballant des de la comoditat, limitant-se a la gestió ordinària».
Entre les accions que troba a
faltar la CUP hi ha «l’aposta decidida» per polítiques socials i que
enforteixin els serveis socials i la
progressió cap a municipis feministes i inclusius amb els drets
LGTBI. També, una política comarcal d’habitatge «amb competències i pressupost amplis» que
permetin fomentar el lloguer, la rehabilitació o la masoveria urbana.
Igualment, la CUP demana la implementació d’un programa de sobirania alimentària, i la creació
d’una funerària pública comarca.
La CUP diu que es posa a disposició del govern del Consell per treballar plegats en aquesta àmbits.

La CUP troba a faltar
fermesa en polítiques
socials i d’habitatge, i
reclama una funerària
pública comarcal

REDACCIÓ. CALLÚS

n ERC Bages organitza aquest divendres a partir de les 8 del vespre
un acte per commemorar els 90
anys del naixement del partit. Es
tracta d’una convocatòria oberta
a tothom que tindrà lloc a la Plaça del Doctor Vers de Callús.
L’elecció del municipi no ha estat
casual, ja que en el decurs de l’acte
també es farà un sentit recordatori al qui fou alcalde de Callús i un
referent del partit a la comarca,
Joan Badia i Pujol, traspassat recentment.
L’acte d’aquest divendres reunirà a Callús una àmplia representació del partit, no només a nivell
comarcal sinó també d’àmbit nacional. La jornada comptarà amb
les intervencions de l’expresidenta del Parlament de Catalunya,
Carme Forcadell; de la consellera
de Presidència del Govern de la
Generalitat, Laura Vilagrà; del
President del Grup Municipal a
l’Ajuntament de Barcelona, Ernest
Maragall; i del diputat al Parlament i alcalde de Cardona, Ferran
Estruch.

